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PARABÉNS, VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR A SUA 

LANTERNA PERSONAL !
De alta qualidade, a lanterna Personal, é a partir de 
agora a sua companheira de todas as horas! A 
lanterna de cabeça é compacta e reúne bom 
desempenho, autonomia em uma pequena e 
valente lanterna. Com design atraente a Personal 
tem dimensões reduzidas que facilitam na hora de 
utiliza-la e guardá-la.
A Pesonal, possuí 3 LED'S, 40 lumens e até 120 
horas de autonomia, além de possuir alta 
resistência a água em jato de 100 litros por até 30 
minutos IPX-6, fita elástica de fácil ajuste e 
regulagem de ângulo do foco. Este modelo é 
indicado para ser uma lanterna pessoal, pois,  é 
eficiente para leituras, serviços profissionais, lazer e 
para as proximidades. 
A PERSONAL pode ser utilizada como lanterna de 
mão ou fixada em super f íc ies  com fitas 
autoadesivas.
Para melhor atender as necessidades do mercado, 
foram desenvolvidos dois modelos da lanterna 
PERSONAL ,  com des ign  a tua l  e  co res 
diferenciadas.Esta lanterna é a escolha certa para 
longas durações e para quem almeja praticidade e 
funcionalidade em uma lanterna.
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Pág.: 02

ESPECIFICAÇÕES

TÉCNICAS
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- Cor:  azul e branca / preta e branca 
- Material construtivo: Corpo plástico de alta 
resistência e fita em poliéster e elastano 
- Peso:  45g 
- Peso com pilhas: 75g 
- Dimensões: 60x35x30mm
- Alimentação: 2 X AAA (não inclusas)
- Resistência contra água: IPX-6 
- 3 LED com refletor e lentes incorporados.
- 4 funções de luz
- Autonomia de 120 horas
- Modo máximo: alcance de 25m.
- Luz vermelha: 10m 
- Luz vermelha intermitente: 10m
- Modo econômico: 10m
- Garantia: 3 anos 
- Normas: 
EN 55015:2013 + A1:2015, 
EN 61547:2009; EN61000-3-2:2014; 
EN 61000-3-2:2013 
- Certificações: CE, ANSI e NEMAFL1.
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Fitas ajustáveis para
adequar-se a cabeça

Logotipo do fabricante

2 LED’s brancos e 
1 vermelho

Botão saliente para ligar/desligar 
e alternar os modos

Código do equipamento
gravado no corpo da lanterna
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MODO DE UTILIZAÇÃO
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A lanterna Personal, tipo mineiro, pode ser usada em capacetes ou diretamente na cabeça, pois, possuem fitas 
elásticas que facilitam o ajuste. A moderna lanterna, pode ser utilizada também como um equipamento de mão. 
É recomendo que não seja utilizado a lanterna caso o ambiente esteja com a temperatura inferior a – 30 °C ou superior 
a + 60 °C
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UTILIZAÇÃO

ENERGIA
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A lanterna Personal é recarregada através de 2 pilhas AAA. Utilize em seu equipamento as pilhas alcalinas ou Ni-MH 
recarregáveis. Não misture pilhas velhas com as novas ou baterias de diferentes tipos ou marcas. O tempo de vida das 
pilhas, depende da temperatura em que estão sendo utilizadas e a diferença entre as utilizações e o modo selecionado. 
Lembre-se: Não descarte as pilhas e baterias em lixo comum, pois, as mesmas apresentam grandes perigos quando 
descartadas incorretamente.
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MANUTENÇÃO

Este produto tem garantia de 3 anos contra qualquer falha de fabricação. O fabricante não se responsabiliza por desgaste 
decorrente ao uso, modificações ou alterações no equipamento, armazenamento incorreto, danos causados por acidentes e 
negligência na utilização. 

MANUAL DE UTILIZAÇÃO DA LANTERNA PERSONAL

Se o produto apresentar alguma falha operacional, siga as orientações: 

- Ative o interruptor várias vezes; 
- Verifique se as pilhas ou baterias estão em condições de uso. Caso este contratempo ocorra novamente, substitua as 
pilhas ou as baterias por outras novas; 
- Verifique os contatos e conexões; 
- Limpe o equipamento caso necessário. 

É de suma importância que o equipamento seja armazenado na sombra e longe de fontes de calor ou umidade. 
Evite a expor frequente a sua lanterna Personal aos raios UV. Se o equipamento tiver sido exposto ao mar ou a água, 
retire as pilhas e enxague o produto com água limpa e seque o mesmo com pano macio. Não utilize produtos de limpeza 
ou espoja de aço para realizar a limpeza da lanterna. 
Lembre-se: Nunca armazene o seu equipamento se ainda estiver molhado. 
Estes cuidados servirão para garantir que a sua lanterna Personal tenha melhor desenvoltura em suas funcionalidades.

ATENÇÃO

CUIDADOS NECESSÁRIOS
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